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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DIA 12 DE GENER DE 2012, NÚM. 1/2012 
 
Data i hora d'inici: 12 de gener de 2012 a les 20.30 
Data i hora de finalització: 12 de gener de 2012 a les 20.50 
Lloc de la sessió: Sala de Plens  

 
RELACIÓ D'ASSISTENTS 

 
Alcalde-President 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
 
Regidors/es 
Sr. Albert Clusella i Vilaseca  
Sra. Glòria Mascaró i Crusat  
Sr. Joan Capdevila i Clarà  
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés  
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats  
Sra. Elvira Permanyer i Sert  
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà  
Sra. Laura Camí i Coso  
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs  
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora  
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
 
Secretari de la Corporació 
Sr. Francesc Armengol i Aymerich 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
A - ASSUMPTES A DELIBERAR 
 
PREVI : El sr alcalde proposa al Ple la retirada de l’Ordre del Dia dels punts núm 2, 3 i 
4 per tractar-se de temes econòmics de molta importància i que requereixen d’un 
estudi més aprofundit i d’un ampli consens de la corporació. 
 
Sr Crespiera: En nom del grup municipal d’Entesa per Moià, i també com a regidor 
d’Hisenda i membre de la comissió  municipal d’Hisenda, voldria fer alguns comentaris 
i precisions en relació als tres punts enretirats de l’ordre del dia. 
El fet que estiguem a l’Ajuntament formant part d’un govern d’unitat, opció que 
defensava el nostre grup durant la campanya electoral i que segueix defensant, no vol 
dir que les posicions dels diferents regidors o dels diferents grups municipals hagin de 
ser sempre coincidents. Més encara quan els problemes i els reptes que tenim al 
davant són d’una magnitud tan gran, i sense gaire precedents  en el món municipal,  
possiblement, malgrat la bona voluntat de tots, superen les nostres possibilitats 
d’actuació. 
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És normal que en aquesta situació extrema es produeixi un viu debat i que encara que 
els objectius, entenem que poden i deuen ser els mateixos, hi pugui haver diferències 
sobre el camí per intentar aconseguir-los.  
Els tres punts de caire econòmic que es presentaven al ple eren: la firma d’un conveni 
de renovació dels préstecs hipotecaris del Banc Popular, establint dos anys de carència 
d’amortitzacions per tal de reduir la càrrega d’amortització financera del  2012 i 2013, 
la conversió en un préstec a llarg termini d’un aval fet per l’ajuntament a un crèdit de 
200.000 euros del Banc de València i finalment formalització per part de l’ajuntament 
d’un préstec per pagar un altre préstec impagat per Moiàfutur de 1,3 m.€. de 
Catalunya Caixa, que no està avalat per l’ajuntament. No hi ha unanimitat i 
concretament, en aquest darrer punt, el posicionament dels regidors d’Entesa per 
Moià, és totalment  contrari. 
Amb aquesta situació, el nostre grup va accedir a la petició del senyor alcalde, 
formulada a la Comissió Informativa d’Hisenda, per tal  de deixar pendents aquests 
tres punts, a l’espera de les gestions exploratòries que iniciarà personalment la 
setmana vinent, sobre la possibilitat d’un finançament global de tot el deute a llarg 
termini, reunió a la qual el nostre grup entén que, com a regidor d’Hisenda, també hi 
hauria d’assistir.   
 
- El Ple per unanimitat acorda deixar els punts núm 2, 3 i 4 de l’ordre del dia damunt 
la taula, per a la seva presentació si escau en properes sessions. 
 
01 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 21-12-2011 
Llegida l’acta es formula la següent esmena: 
Sra Camí: pàgina 6: L' Ordenança fiscal núm 23 tracta de l’”Atenció Domiciliària” que 
inclou les prestacions d’atenció als serveis domèstic o a la llar i també l’ajuda a les 
persones en les seves activitats de la vida diària. 
El concepte de “neteja” que es menciona a l’Acta és només una part del servei integral 
d’Atenció Domiciliaria.  La resta de l’Acta és aprovada per unanimitat. 
 
02 - REFINANÇAMENT DE PRÉSTECS AMB BANC POPULAR 
El Ple per unanimitat acorda deixar aquest punt damunt la taula. 

 
03 - FORMALITZAR PÒLISSA DE PRÉSTEC AMB BANC DE VALÈNCIA 
El Ple per unanimitat acorda deixar aquest punt damunt la taula. 

 
04 - FORMALITZAR PÒLISSA DE PRÉSTEC AMB CATALUNYA CAIXA 
El Ple per unanimitat acorda deixar aquest punt damunt la taula. 
 
 
B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
05 - CONTROL DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN I DELS 

DECRETS D'ALCALDIA 
No es formulen intervencions. 
 
06 - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
No se’n formulen. 
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El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretari estenc aquesta acta. En 
dono fe. 
 
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeixen dotze 
intervencions. 


